
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:         /SNV-CCVC 

V/v báo cáo kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Nam Định, ngày     tháng 11 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các hội cấp tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ đã có Công văn 

số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Để kịp thời phục vụ công tác chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành 

chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định và công 

tác bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 của tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức nội dung theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 

của Chính phủ và Công văn số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội 

vụ và từ năm 2021 chỉnh sửa về thời gian báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng nêu tại điểm a, điểm b khoản 7 mục II văn bản số 2337/SNV-CCVC “… 

về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) trước ngày 20/12 hàng năm”.  

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CCVC (La2). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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